
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT Anugrah Trimulia Tekstile 

mengenai pengalokasian biaya overhead pabrikyang selama ini dilakukan serta 

kemungkinan untuk mmenerapkan metode ABC dalam pembebanan biaya tidak 

langsung ini pada produk, maka dapat diambil tiga simpulan sebagai berikut : 

1. Pengalokasian biaya overhead pabrik dengan menggunakan metode 

konvensional tidak akurat, hal ini terjadi karana keanekaragaman jenis dan 

volume produk yang dihasilkan perusahaan. Dari berbagai jenis produk yang 

dihasilkan itu dalam pengelokasian biaya overhead pabrik hanya 

menggunakan satu cosy driver yaitu berdasarkan unit, hal ini menyebabkan 

terjadinya distorsi dimana pembebanan biaya overhead pabrik untuk setiap 

jenis produk sering kali tidak tepat dan akurat. 

2. Pengalokasian biaya overhead pabrik dengan menggunakan metode ABC 

pada perusahaan lebih akurat dimana informasi yang dihasilkan lebih tepat 

dan akurat, karena dalam perhitungannya menggunakan cost driver lebih dari 

satu. Penggunaan cost driver yang berhubungan dengan unit dan non unit 

(batch, produk, dan fasilitas) sangan sesuai diterapkan pada PT Anugrah 

Trimulia Tekstile karena pada biaya overheadnya jumlah pemicu non unit 

lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pemicu unit, sehingga penulis 

berkesimpulan PT Anugrah Trimulia Tekstile dalam pengalokasian biaya 

overhead pabriknya akan lebih akurat jika menggunakan metode ABC. 

3. Perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan sistem ABC pada 

dasarnya sama dengan metode konvensional, perbedaannya terletak pada 

pembebanan biaya overhead pabrik sehingga hasil perhitungan harga pokok 

produk yang diperoleh menjadi lebih akurat dan teliti. 



 

4. Perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat dan teliti dengan metode 

ABC menghasilkan perhitungan laba kotor per-produk yang lebih tepat dan 

akurat dari pada menggunakan metode konvensional. 

 

5.2 Saran 

 Saran-saran yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. PT Anugrah Trimulia Tekstile sebaiknya menggunakan sistem ABC dalam 

pemgalokasian biaya overhead pabrik agar menghasilkan perhitungan harga 

pokok yang akurat dan lebih teliti sehingga dalam menawarkan harga dan laba 

yang dihasilkan akan lebih kompetitif dengan perusahaan lain yang sejenis. 

2. Apabila PT Anugrah Trimulia Tekstile berkeinginan untuk menerapkan 

sistem ABC dalam pengalokasian biaya overhead pabrik selain PT Anugrah 

Trimulia Tekstile harus memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada 

seluruh karyawan agar memilki pemehaman mengenai metode ABC yang 

cukup PT Anugrah Trimulia Tekstile juga herus mempertimbangkan 

manfaat dan kesulitan yang akan diperoleh jika menerapkan metode ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


